Moderat Samling för Hammarland
Ett gott företagsklimat
Vi vill stimulera entreprenörskap och företagande med ett gott företagsklimat. Som företagare ska du få fokusera på din verksamhet, därför måste vi
förenkla och förbättra en hel del administrativa rutiner. Vi vill också att det
ska vara lättare och billigare för småföretag att anställa personal.
Vi vill arbeta för ett ekonomiskt- socialt- och miljömässigt hållbart Hammarland!

Vi vill sänka skatten
Vi ser att det finns möjlighet att sänka skatten. Sänkt skatt är ett sätt att
skapa större valfrihet för den enskilde och ett bra verktyg för att skapa tillväxt. Vi vill ta ansvar för kommunens ekonomi genom att sätta pengar i rörelse.

Valfrihet hela livet
Vi vill öka mångfalden och valfriheten när det gäller servicetjänster inom
vård och omsorg. Det är du och din familj som vet bäst vilken omsorg ni behöver.
Vi värnar om din hälsa och vill ge dig valmöjligheter till ett aktivt fritidsliv.

Vi vill satsa på våra barn och ungdomar
Vi vill ta tillvara på barnens kreativitet med en stimulerande och flexibel skolmiljö där entreprenörskap är integrerat i undervisningen. Den som väljer
barnomsorg ska ha fler alternativ att välja mellan och den som väljer att
stanna hemma med sina barn ska ha ekonomiska möjligheter att göra det.
Vårt arbete med hemvårdsstöd och servicesedlar är bara början.
Vi vill att barn med särskilda behov ska få rätt hjälp tidigt för att förebygga
psykisk ohälsa.

Renare miljö och Östersjö
Vi vill aktivt arbeta för en renare miljö. Med kvalitativa närproducerade produkter till kommunens dagis, skola mm minskar vi också miljöbelastningen.
Genom ny teknikutveckling skapas nya jobb och företag och vi kan lämna
över en renare ö till våra barn och barnbarn.

Öppet politiskt klimat
Som politiker har vi ett stort ansvar för att förbättra det politiska klimatet och
skapa större öppenhet. Vi är till för våra invånare och vi måste på ett bättre
sätt vara lyhörda för de önskemål som finns. Vi kommer aktivt arbeta för ett
bra samarbete och gott politiskt klimat

Vi sätter Hammarland i rörelse!

